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1. april 2014 

GudenåSamarbejdet 
Styregruppemøde 28.marts 2014 

Bjerringbro og Omegn Sportfiskerforenings klubhus  

Gudenåvej 22a 

8850 Bjerringbro  

 

kl. 9.00 - 12.30 inklusive frokost – herefter en times guidet vandretur til  

ca. kl. 13.30. 

 

Efter mødet var der mulighed for at se området omkring klubhuset ved 

Gudenåen, hvor der blev introduceret til Viborg kommunes planer om 

udvikling af nye rekreative muligheder.  

 

 

DAGSORDEN: 
 

Kl.9.00: MORGENBRØD  

 

1. Velkommen og præsentationsrunde      

v. Torsten Nielsen (kl. 9.00) 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 

v. Torsten Nielsen (kl. 9.05) 

 

3. Orientering fra Gudenåkomitéen og kommunerne 

v. Torsten Nielsen (kl. 9.10) 

 

4. GudenåSamarbejdets opgaver og budget 

v. Anni Nørskov Mørch (kl. 9.25) 

 

 

Kl. 9.40- 9.50: PAUSE  
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5. Orientering fra LAG 

v. Mette Risager (kl.9.50) 

 

6. Orientering fra VisitGudenaa     

v. Anne-Mette Knattrup (kl.10.05)  

 

7. Orientering fra OplevGudenaa     

v. Niels Juhl Bundgaard Jensen  (kl. 10.20) 

 

8. Emner til næste møde      

v. Torsten Nielsen (kl. 10.35) 

 

9. Evt.  

v. Torsten Nielsen (kl. 10.40)  

 

Kl. 10.45- 11.00: PAUSE 

  

10. Oplæg om Naturturisme I/S 

v. Rico Boye Jensen, sekretariatschef  Naturturisme I/S (kl.11.00)  

Kl. 12.00:  FROKOST  

 

11. Gåtur i området med introduktion til Viborg Kommunes planer for udvikling af 

de rekreative muligheder i Bjerringbro.  

v. Rolf Christiansen, Natur og Vand, Viborg Kommune (kl. 12.30 – ca. 13.30) 

 

 

Bilag 

 

1: Referat GudenåSamarbejdets møde 6. december 2013 

2: Referat Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 

3: Referat Gudenåkomitéens møde 21. februar 2014 

4: Notat om eventuel fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet_GK 13. dec. 2013 

5: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenå_4.juni 2012 

6: Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 

7: OplevGudenaas statusrapport til Nordea-fonden for 2012 og 2013 

8: Opsamling GudenåSamarbejdets studietur til Naturturisme Sydfyn_10. juni 2013  

9: Budget 2013-2014 Naturturisme  

10: Vedtægter Naturturisme  
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Punkt 1. Velkommen og præsentationsrunde      
v. Torsten Nielsen  

 

Deltagere 

 Torsten Nielsen, Viborg Kommune  

 Jørgen Jørgensen, Natur og Vand, Viborg Kommune  

 Kurt Andreassen, Favrskov Kommune  

 Ann Ammitzbo, Teknik og miljø, Favrskov Kommune  

 Hanne Wind-Larsen, biolog, Natur og Miljø, Randers Kommune  

 Jens Szabo, Skanderborg Kommune  

 Hans Brok-Brandi, Natur & Miljø, Skanderborg Kommune  

 Ole Pilgaard Andersen , Horsens Kommune  

 Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa  

 Niels Juhl Bundgaard Jensen, Naturstyrelsen, OplevGudenaa (suppleant for Knud 

Erik Hesselbjerg)  

 Mette Risager, LAG’erne lang Gudenåen  

 Anni Nørskov Mørch, Gudenåkomitéens sekretariat  

 

Afbud  

 Jarl Gorridsen, Silkeborg Kommune  

 Anne-Mette Skovgaard Juhl, Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune 

 Knud Erik Hesselbjerg, OplevGudenaa  

 Jens Peter Hansen, Randers Kommune  

 Nels G. Markussen, Natur og Miljø, Randers Kommune  

 Keld Rasmussen, Natur, Horsens Kommune  

 Lene Tingleff, Hedensted Kommune  

 Anette Marqvardsen, Natur & Miljø, Hedensted Kommune  
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Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden 
v. Torsten Nielsen  

 

 

Mødereferater og dagsorden 

 

Referat fra sidste møde 6. december 2013 indstilles til godkendelse sammen med 

dagsorden til dette møde 28. marts 2014. 

 

 

Sekretariatets bemærkninger  

Sekretariatet foreslår, at referatet fremover godkendes i slutningen af selve mødet og at 

referater lægges på hjemmesiden samt at dagsorden og referat fremsendes til alle inviterede til 

Gudenåkomitéens og GudenåSamarbejdets møder samt suppleanter. 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 referat fra sidste møde 6. december 2013 godkendes. 

 

 dagsorden til dette møde 28. marts 2014 godkendes. 

 

 referatet godkendes fra og med dette møde i slutningen af selve mødet. 

 

 referater fra GudenåSamarbejdets møder lægges på hjemmesiden. 

 

 dagsorden og referat fremsendes til alle inviterede til Gudenåkomitéens og 

GudenåSamarbejdets møder samt suppleanter. 

 

 

Bilag 

 

1: Referat GudenåSamarbejdets møde 6. december 2014 

 

 

Referat 

 

Indstillingerne blev godkendt.  
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Punkt 3. Orientering fra Gudenåkomitéen og kommunerne 
v. Torsten Nielsen  

 

 

Baggrund 

 

Siden GudenåSamarbejdet afholdt sit seneste møde 6. december 2013 har 

Gudenåkomiteen afholdt to møder: 13. december 2013 og 21. februar 2014, hvor 

GudenåSamarbejdet har været på dagsordenen på begge møder. 

 

13. december 2013 drøftede de afgående medlemmer af Gudenåkomitéen mulighederne 

for forankring af GudenåSamarbejdet i kommunerne og for en fremtidig organisering på 

baggrund af bilagte notat (se bilag 2 og 4).  

 

21. februar 2014 afholdt Gudenåkomitéens nye medlemmer deres første møde i den nye 

byrådsperiode, hvor GudenåSamarbejdet blev introduceret og samarbejdet om Gudenå 

visionen drøftet (se bilag 3). 

 

 

Nye medlemmer i Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 

 

Efter kommunalvalget i november 2013 er der for alle syv kommuner indtrådt nye 

medlemmer i Gudenåkomitéen. Alle kommuner deltager også i GudenåSamarbejdets 

møder, pånær Hedensted Kommune, som af hensyn til tidsmæssige prioriteringer i Natur 

og Miljø følger arbejdet via Gudenåkomitéen. 

Under den nye komités første møde 21. februar 2014 drøftedes blandt andet 

perspektiverne i samarbejdet om Gudenå Visionen. Et sammendrag kan læses i bilagte 

referat (bilag 3). 

 

 

Viborg er ny formandskommune  

 

Da formandsskabet hvert andet år går på skift mellem de af medlemskommunerne, der 

ønsker det, har Gudenåkomitéen ved årsskiftet fået Viborg kommune som 

formandskommune. Torsten Nielsen (C) er ny formand og Jørgen Jørgensen, Natur og 

Vand, ny chef for sekretariatet, der følger med formandsskabet og nu har adresse på 

Rådhuset i Viborg.  
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Næstformandsskabsvalg udskudt 

 

Valg af næstformandskommunen, som var berammet til Gudenåkomitéens første møde 

21. februar 2014 blev udskudt til næste møde i maj. Næstformandskommunen overtager 

formandsskabet i 2016. 

 

 

Proces frem mod afklaring af GudenåSamarbejdets fremtidige organisering. 

 

En tidsplan for processen til forankring af GudenåSamarbejdet i kommunerne og 

afklaring af GudenåSamarbejdets fremtidige organisering blev godkendt 13. dec. 2013 og 

revideret 21. februar. 

Revisionen bestod alene i den tilføjelse, at sekretariatet i dialog med de enkelte kommuner 

tilrettelægger, om, hvornår og hvordan de foreslåede aktiviteter gennemføres. 

Tidsplan 

21. februar 2014  

 Gudenåkomitéen afholder sit første møde i 2014, hvor der introduceres til 

GudenåSamarbejdet, og hvor der er mulighed for at drøfte forventningerne til 

GudenåSamarbejdet.  

 

Forår 2014  

 Række af introducerende oplæg om GudenåSamarbejdet for kommunernes nye Byråd 

ved sekretariatet.  

 De nye medlemmer af Gudenåkomitéen får mulighed for at fremlægge deres 

forventninger og spørgsmål til GudenåSamarbejdets fremtid f.eks. ved en 

interviewrunde.  

 Møderække mellem Gudenåkomitéens nye formand samt sekretariatet og hver 

kommunes medlem og suppleant i Gudenåkomitéen samt borgmester, om 

GudenåSamarbejdets fremtid og relevans for den enkelte kommune.  

 

Sommer 2014  

 Den fremtidige organisering af GudenåSamarbejdet drøftes i Gudenåkomitéen og 

GudenåSamarbejdet. Gudenåkomitéen træffer beslutning om den videre proces. 
 

 

Gudenåkomitéens budget for 2014 

 

Gudenåkomitéens regnskab for 2013 er mindre positivt end ventet, derfor fremlægges et 

udkast til nyt budget for GudenåSamarbejdet 2014 under punkt 4 (se bilag 3).   
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Orientering fra kommunerne  

 

Kommunerne orienterer  om eventuelle Gudenå-relaterede projekter. 

 

 

Bilag 

 

2: Referat Gudenåkomitéen_13.dec.2013 

3: Referat Gudenåkomitéen_21.feb.2014 

4: Notat om eventuel fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet_GK 13. dec.2013 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

Det blev tilføjet, at der på Gudenåkomitéens første møde blev udtrykt stor interesse for og 

engagement i netop arbejdet i GudenåSamarbejdet med Gudenå Helhedsplanen. Det blev 

blandt andet fremhævet, at GudenåSamarbejdet for at opnå fordelene ved at løfte i flok 

skal turde sætte overlæggeren højt og formulere projektforslag, der blandt andet kan søge 

EU-midler. 

Anne-MetteKnattrup fra VisitGudenaa deltager i Inland Waterways’ møder og vil 

rapportere tilbage til GudenSamarbejdet om relevante nyheder og muligheder for 

fundrasing mm. 

Mette Risager fra LAG minder om, at Gudenå Helhedsplanen bør medtænke Randers 

Fjord og den planlagte Randers Naturpark. Naturparken er i færd med at søge om at 

blive pilot-certificeret.  
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Punkt 4. GudenåSamarbejdets opgaver og budget  

v. Anni Nørskov Mørch  

 

 

Kommisoriet for arbejdet med Gudenå Visionen 

 

Baggrunden og målene for arbejdet med Gudenå Visionen i GudenåSamarbejdet er 

beskrevet i bilagte kommisorium af 4. juni 2012 (bilag 5).  

 

Målet beskrives som værende: ”At skabe en helhedsplan for Gudenåen med 

udgangspunkt i Gudenåkomiteens vision for Gudenåen.” 

 

Derudover beskrives den største opgave i listen over midler og indsatsområder til 

målopfyldelse, som værende at: ”Skabe et forum for det fremtidige samarbejde ” 

 

 

Opgaver i GudenåSamarbejdet i 2014 

 

Hovedtemaerne for 2014  

 Gudenå Helhedsplanen, herunder GudenåKortet og GudenåKonferencen 2014  

 Fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet, herunder formidling og forankring 

af GudenåSamarbejdet i kommunerne  

 

Gudenå Helhedsplanen  

Gudenå Helhedsplanen kommer på dagsordenen til GudenåSamarbejdets næste møder i 

2014 med det formål at have en version klar til politisk behandling i løbet af 2014. 

 

 Fremtidig organisering 

Jf. Punkt 3 har Gudenåkomitéen 21. februar 2014 godkendt en tidplan med mulige 

aktiviteter, der i 2014 skal forankre GudenåSamarbejdets i kommunerne og afklare 

GudenåSamarbejdets fremtidige organisering.   

 

 

Udkast til revideret budget for GudenåSamarbejdet 2014 

 

Jævnfør punkt 3 om Gudenåkomitéens budget  fremlægges et første udkast til et 

revideret budget for GudenåSamarbejdet 2014 til drøftelse forud for godkendelsen i 

Gudenåkomiteen. 
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Det reviderede budget for GudenåSamarbejdet i 2014 er 32.500 kr. mindre end det 

fremlagte budget i december 2013, da der er færre uforbrugte midler i Gudenåkomitéens 

samlede regnskab for 2013 til overførsel til budgetåret 2014 end forventet. 

 

Posterne GudenåKonferencen 2014 og Hjemmeside er nedjusteret. 

 

Styregruppemøder og diverseposten er opjusteret, da vi ikke kan afholde alle møder 

internt og fri for lokaleleje på Viborg Rådhus. I stedet tilstræber vi at afholde 

styregruppemøderne på flere forskellige steder tæt på Gudenåen og tæt på områder med 

igangværende eller planlagte udviklingsprojekter, så der er mulighed for mini-

ekskursioner i forlængelse af møderne.  

 

Studieturen er fjernet fra budgettet. Aflyses studieturen, kan sekretariatets tid 

prioriteres til at udarbejde en første version af Helhedsplanen før sommer og der kan 

flyttes flere midler til styregruppemøderne, hvoraf dette første møde indeholder et 

foredrag om Naturturisme I/S, som GudenåSamarbejdet besøgte i 2013 til inspiration for 

udviklingen af GudenåSamarbejdet; se punkt 10. Mulighederne for en studietur i regi af 

Gudenåkomitéen overvejes p.t. Alle medlemmer af GudenåSamarbejdet vil blive inviteret 

til at deltage. 

 

 

Budget for GudenåSamarbejdet i 2015 

 

Til Gudenåkomitéens næste møde i maj 2014 fremlægger sekretariatet et udkast til et 

budget for 2015 for Gudenåkomitéen og herunder posten til GudenåSamarbejdet. 

 

Sekretariatets bemærkninger 

 

Sekretariatet foreslår, at GudenåSamarbejdet drøfter budgettet for 2015, særligt i forhold 

til hvilke opgaver man ønsker sekretariatet skal kunne løfte fremadrettet. 

UDKAST TIL REVIDERET BUDGET FOR 2014 FOR GUDENÅSAMARBEJDET, marts 2014:

Post Udgifter 

GudenåKonferencen 2014 30.000

Styregruppemøder 12.500

Møder i arbejdsgrupper 7.500

Foldere og andet materiale 15.000

Hjemmeside 25.000

Diverse 10.000

I alt GudenåSamarbejdet 100.000

Budgetpost fra Gudenåkomitéen til GudenåSamarbejdet 2014: 100.000 kr. 

(5.000 kr. mindre end i 2013)

Der forventes overført 0 kr. fra budgettet for 2013 til budgettet for 2014.
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Herunder følger et sammendrag fra notatet om GudenåSamarbejdets eventuelle 

fremtidige organisering udarbejdet til Gudenåkomitéens møde 13. december 2013 (se 

bilag 4): 

  

Mulige fremtidige opgaver for GudenåSamarbejdet 

 

GudenåSamarbejdets primære fremtidige opgaver kan sammenfattes i tre punkter:  

 

 Planer og strategi 

Udarbejde operationelle strategier, som Gudenå Helhedsplanen, og formidle disse, 

så Gudenåen som udviklingsområde indskrives i andre relevante strategier og 

udviklingsplaner, og så ressourcer hos relevante aktører om muligt allokeres til 

samarbejde om udvikling i GudenåLandet.  

 

 Projekter og fundraising  

Igangsætte konkrete projekter i partnerskaber med lokale kræfter og relevante 

partnere, herunder private fonde og offentlige puljer.  

 

 Facilitering og netværk 

Facilitere tværgående netværk og relevante lokale initiativer ved f.eks. at hjælpe 

med projektudvikling og fundraising.  

 

Mulige organiseringsformer 

 

Koordinationsudvalg  

 Lig nuværende ”rådgivende samarbejdsudvalg”/”ad hoc underudvalg”, hvor 

kommunerne finansierer arbejdet og inviterer relevante aktører med til møderne 

for videndeling og samarbejde om mindre projekter. 

 Effekten ville svare til det nuværende niveau i GudenåSamarbejdet. 

Mødeaktiviteten ville sikre et højt orienteringsniveau. Derudover vil der kunne 

igangsættes et mindre antal små projekter, herunder en Helhedsplan.  

 Ville ikke kunne eje og hæfte for egne projekter, idet det ikke har status af en 

juridisk enhed.  

 Lange beslutningsprocesser. 

 

I/S  

 Lægger op til en større og mere langsigtet økonomi med mulighed for at ansætte 

mere end en person i sekretariatet, og dermed sikre en ”kritisk masse” til at geare 

basisbevillingen med fundraising.  

 En selvstændig organisation, ikke et underudvalg under Gudenåkomitéen. 

Bestyrelsen ville være beslutningsdygtig i forhold til eget budget og sekretariat 

inden for rammerne af dets vedtægter.  

 Ville kræve af ejerne (som også kan være andre end kommuner), at man afgiver 

kontrol med selskabets prioriteringer og arbejdsindsats inden for dets formål. 

Kommunerne afgiver ikke myndighedsopgaver eller nogen dele af 

kommunalbestyrelsernes beslutningskompetence. 
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§60  

 Et fælleskommunalt selskab, en ”specialkommune”, hvortil de deltagende 

kommuner afgiver en nærmere bestemt myndighedsopgave og 

kommunalbestyrelserne afgiver beslutningskompetence, der vedrører §60-

selskabets formål og myndighedsopgave.  

 Et tværkommunalt §60-selskab ville kunne sikre en ensartet 

myndighedsbehandling, men vil også altid skulle prioritere myndighedsopgaverne 

til fordel for for eksempel udviklingsopgaver. 

 

 

Bilag 

 

4: Notat om eventuel fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet_GK 13. dec.2013 

5: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenå_4.juni 2012 

 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 GudenåSamarbejdet drøfter det foreliggende udkast til revideret budget for 2014 

og i den forbindelse hvilke aktiviteter, der vurderes at være de væsentligste. 

 

 Studietur i juni aflyses på baggrund af det reviderede budget og prioriteringen af 

udarbejdelsen af en første version af Helhedsplanen. 

 

 GudenåSamarbejdet drøfter dets fremtidige opgaveportefølje.  

 

 GudenåSamarbejdets medlemmer stiller forslag til Gudenåkomitéens studietur 

hvor GudenåSamarbejdets øvrige medlemmer inviteres med. 

 

 

Referat 

 

Indstillingerne blev godkendt med nedenstående tilføjelser. 

 

GudenåSamarbejdet drøftede udkastet til revideret budget for 2014 og ønsker, at posten 

til hjemmesiden overføres til GudenåKonferencen 2014, idet konferencen er væsentlig for 

forankringen og kvalitetssikringen af Helhedsplanen hos det bredere netværk af 

interessenter. GudenåSamarbejdet vil i stedet fortsat i 2014 benytte sig af en underside 

på Gudenåkomitéens hjemmeside. Når GudenåSamarbejdets budget og organiseringsform 

for 2015 og frem er afklaret, vil GudenåSamarbejdet vurdere, hvordan det fremadrettet 

bedst kommunikerer via nettet. 
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GudenåKonferencen 2014 kan muligvis arrangeres i samarbejde med VisitGudenaa, der 

planlægger en konference som afslutning på projektet Gudenåen – en strøm af oplevelser. 

 

GudenåSamarbejdets planlagte endags indlandstudietur bliver foreløbig aflyst med det 

forbehold, at hvis der viser sig en oplagt mulighed for en relevant studietur, vil 

GudenåSamarbejdet forholde sig til forslaget og søge at finde midler til turen via 

GudenåSamarbejdets budget og de enkelte medlemmers budgetter. 

 

GudenåSamarbejdet anbefaler, at den fremtidige organisering og finansiering af 

GudenåSamarbejdet afgøres med udgangspunkt i den opgaveportefølge og de potentialer, 

som Gudenå Helhedsplanen skitserer. Gudenå Helhedsplanen er nøglen til den videre 

udvikling af samarbejdet. 

 

GudenåSamarbejdet anbefaler Gudenåkomitéen at overveje følgende destinationer for 

dets forventede studietur i 2015: Klarelven, Sverige; de (nord) tyske floder; de engelske 

floder; medlemmer af Inland Waterways. 
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Punkt 5. Orientering fra LAG  
v. Mette Risager 

 

 

Ny organisering af LAG i 2015  

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet et forslag til organisering af 

den kommende indsats styret af lokale frivillige, kendt som de lokale aktionsgrupper 

(LAG). Forslaget ses i vedlagte bilag (se bilag 6). 

I de kommende år vil ministeriet sammen med EU give aktionsgrupperne et budget til at 

understøtte de lokale udviklingsprojekter, som vurderes bedst kan bidrage til vækst og 

nye arbejdspladser. 

 

 

Bilag 

 

6: Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 6. Orientering fra VisitGudenaa  

v. Anne-Mette Knattrup  

 

 

VisitGudenaa 

 

Der orienteres om status og planer for foreningen VisitGudenaas arbejde, herunder 

projektet Gudenåen – en strøm af oplevelser.  

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning. 

 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt. 
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Punkt 7. Orientering fra OplevGudenaa 
v. Niels Juhl Bundgaard Jensen  

 

 

 Fase 1: Udvikling  



Status for 2012 og 2013 

Den aktuelle statusrapport til Nordea-fonden er bilagt (se bilag 7 ). 



Fremdrift i 2014 

I fase 1 mangler vi at gøre udstillingen på AQUA færdig. Den indvies den 26. juni 2014. 

Vi vil arbejde videre med de GudenaaPartnerskaber, der ikke er afsluttet. Vi vil søge at 

udbrede den mobile løsning oplevgudenaa.dk. Vi vil udvikle og planlægge det 

ubemandede formidlingscenter. Vi vil udarbejde et samlet formidlingsprogram og en 

samlet formidlingsmodel. Det hele vil blive stillet til rådighed for genbrug i andre danske 

ådale. Der er iværksat en ekstern evaluering af projektet  

   

 

Fase 2: Udrulning 

  

Vi har udarbejdet et udkast til en ansøgning til Nordea-fonden om gennemførelse af en 

fase 2 af projektet. Udkastet indeholder følgende elementer:  

  

    Renovering af trækstien fra Silkeborg til Kongensbro 

    Udarbejdelse af undervisningsmateriale om Gudenåen 

    Bistand til opstart af nye GudenaaPartnerskaber. Ideen er, at disse kan medvirke      

          til  at etablere de resterende strækninger af GudenåStierne og Vandvejen. 

    Udvikling og projektledelse 

 

 

Bilag 

 

7: OplevGudenaas statusrapport til Nordea-fonden for 2012 og 2013 

 

 

Indstilling 

 

Sekretariatet indstiller, at 

 orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

 

Indstillingen blev godkendt.  



REFERAT 
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Punkt 8. Emner til næste møde  
v. Torsten Nielsen 

 

 

Forslag til emner på næste dagsorden til mødet 27. juni 2014 

 

 Gudenå Helhedsplanen 

 

 GudenåKonferencen 2014 

 

 Gensidig orientering, herunder orientering fra Gudenåkomitéen om processen 

frem mod en afklaring af GudenåSamarbejdets fremtid. 

 

 

 

 

  



REFERAT 
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Punkt 9. Eventuelt  
v. Torsten Nielsen 

 

  



REFERAT 
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Punkt 10. Oplæg om Naturturisme I/S 
v. Rico Boye Jensen, sekretariatschef Naturturisme I/S  

 

 

Studietur 10. juni 2013 

 

GudenåSamarbejdet var på studietur til Naturturisme I/S i og omkring Faaborg på 

Sydfyn 10. juni 2013. 

 

Formålet med turen var at hente inspiration til den fortsatte udvikling af 

GudenåSamarbejdet. 

 

For at give de nye medlemmer af Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet kendskab til 

en af de inspirationskilder, som ligger bag de påbegyndte drøftelser om 

GudenåSamarbejdets fremtid, er sekretariatschef ved Naturturisme I/S, Rico Boye 

Jensen, inviteret til at tale til dette møde om den sydfynske udviklingsorganisations 

baggrund, mål og måde at arbejde på. 

 

 

Naturturisme I/S 

  

Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation, der er ledet af en 

selvstændig bestyrelse og som har eget sekretariat i Svendborg. Naturturisme I/S har 

som formål at gøre Det Sydfynske Øhav mere attraktivt for turister og fastboende blandt 

andet gennem udvikling af rammerne for friluftsliv. 

 

Indholdsmæssigt har man i sin friluftsstrategi satset og fokuseret på udvalgte typer af 

friluftsaktiviteter, også før de er blevet alle mands eje, såsom havkajak. Og man har 

sikret, at strategien er bæredygtig ved at basere den på områdets styrker og ved fortsat at 

investere i naturens bevarelse og genopretning. 

 

Organisatorisk har de 4 kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, 

organiseret sig i Naturturisme som et I/S, et interessentskab. Det har ifølge Naturturisme 

I/S en række fordele: 

 Ved at flytte beslutningskompetencen, der vedrører netop samarbejdets formål, til 

en selvstændig organisation, bliver organisationen mere handlekraftig 

sammenlignet med 4 forskellige kommuners tungere arbejdsgange.  

 Et I/S har en større risikovillighed og større mulighed for at lære gennem 

eksperimenter end 4 kommuner kan have og kan samtidig holde et kontinuerligt 

fokus på udviklingsopgaven.  

 Naturturisme I/S har en bestyrelse med blandt andre borgmestre, 

turistorganisationer og foreninger repræsenteret samt en administrativ 



REFERAT 
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følgegruppe med kommunale chefer. Det sikrer en tæt forbindelse til partnere og 

til kommunernes strategiske og udførende niveauer.  

 

Økonomisk set er Naturturisme I/S sikret en basisbevilling gennem et fast bidrag fra hver 

af de fire kommuner på ca. 17 kr. pr. indbygger. Sekretariatet, der har en bemanding på 

seks - ti personer, heraf tre fastansatte, fundraiser derudover til konkrete projekter. 

Kommunerne bidrager også til konkrete projekters drift.  

 

 

Bilag 

 

8: Opsamling GudenåSamarbejdets studietur til Naturturisme Sydfyn_10. juni 2013  

9: Budget 2013-2014 Naturturisme 

10: Vedtægter Naturturisme 

 

 

 

 

  



REFERAT 
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Punkt 11. Vandretur i området med introduktion til Viborg 

Kommunes planer for udvikling af de rekreative muligheder i 

Bjerringbro  
v. Rolf Christiansen, biolog og Jørgen Jørgensen chef for Natur og Vand, Viborg 

Kommune 

 

 

Under vandreturen vil Jørgen Jørgensen og Rolf Christiansen fortælle om  

 

 Brobyggeri og friluftsliv  

 

 Planer omkring Bjerring Mølle med en indsats for en naturlig fiskebestand udfra 

en frilufts- og klimavinkel  

 

 Øvrig planlægning omkring Bjerringbro  

 

 Laksestryg i Gudenåen  

 

 

 


